
 

REGULAMENTO GERAL DO 1º TORNEIO DE FUTSAL SESIPARK 
FEMININO 

 
 

 
Art. 1º  O Torneio de Futsal tem por finalidade: 

O incentivo a Qualidade de Vida, o fortalecimento dos laços de amizade e a 

camaradagem sadiamente disputada. 

 

§ 1º O Torneio de Futsal feminino será regido pelas regras oficiais da CBFS 

(Confederação Brasileira de Futsal) e o que dispuser este regulamento e conforme o 

disposto no regulamento geral. 

 

§ 2° Para inicio/validação do torneio será obrigatório a participação de no mínimo 

04 (quadro) equipes. 

 

§ 3° Acesso ao SESIPARK para equipe da INDÚSTRIA: Cada jogador poderá entrar no 

SESIPARK GRATUITAMENTE. 

 

§ 4° Acesso ao SESIPARK para equipe da NÃO INDÚSTRIA: Cada jogador deverá 

compra seu Day-Use na bilheteria do SESIPARK. 

 

§ 5° O Torneio acontecerá no dia 22/03/2020 as 11:00 horas, no SESIPARK. 

 

 

II  DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 2º  O 1° Torneio de futsal feminino do SESIPARK será disputado somente por 

equipes femininas. 

 
Art. 3º  FORMA DE DISPUTA: 

 
§ 1º As equipes jogarão entre si, no sistema de eliminatória simples (mata-mata). 

 

§ 2° As classificações das equipes serão determinadas, considerando-se os 

seguintes critérios: 

 

1. Vitória: Classificado. 

2. Empate: Pênaltis. 

3. Derrota: Eliminado. 

 



 

III  DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS: 

 
Art. 5º  As equipes que serão compostas pelos trabalhadores das indústrias. 

 
§ 1º  Atletas da indústria terão que trazer comprovantes que trabalham na 

empresa: 

 

1. Carteira de trabalho; 

2. Holerite mês atual, acompanhado de RG; 

3. Crachá 

 

§ 3° Inscrição:  

Indústria: Gratuito; 

Comunidade: A compra do Day Use. 

 
Art. 6º  Cada equipe deverá inscrever o mínimo de 4 atletas. E máximo de 6 atletas. 

 
Art. 7º  Um jogador inscrito por uma equipe poderá somente participar dos jogos pela 

mesma. A equipe será eliminado do Torneio se transgredir este artigo. 

 
Art. 8º  A equipe que incluir em uma partida atleta que tiver jogado em outra equipe, 

ou que não esteja regularmente inscrito será eliminada. 

 
Art. 9º  Para a inscrição de atletas, haverá um formulário de inscrição de equipe. 

 
§ 1º  A inscrição poderá ser efetuada até o dia 20/03 no SESIPARK. 

 
Art. 10°  Para inscrição de atletas menores de 17 anos será necessária a 

apresentação, por escrito, de autorização do responsável. 

 

 

IV DO EQUIPAMENTO 

 
Art. 11º  As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os 

jogos. 

 
Art. 12º  OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS SÃO: 

 
1) Camisas, padronizadas e numeradas. 

2) Calções, padronizados. 

3) Meias, padronizadas. 

4) Chuteiras de Futsal. 

 

 



 

Art. 13°  A equipe que não cumprir o artigo perderá a partida. O placar será de 01 

(um) a 00 (zero) e o gol será computado para o goleiro titular da equipe adversária 

desde que registrado em súmula. 

 
Art. 14º  O goleiro deverá usar obrigatoriamente camisa diferente das demais. 

 
Art. 15º  É proibido aos jogadores durante a realização das partidas, utilizar: brincos, 

pircieng, anéis, correntes, e qualquer outro objeto de mesma natureza. 

 
 

V  DA COMPETIÇÃO 

 
Art. 16º  Os jogos terão duração de 20 minutos corridos, divididos em dois períodos 

iguais de 10 minutos e intervalo de 5 minutos. 

 
Art. 17º  Cada equipe será composta por 05 jogadores. 

 
Art. 18º  O número mínimo de jogadores para o início ou continuação de uma partida 

será de 04 atletas. 

 
Art. 19º  Não haverá limite no número de substituições. 

 

Art. 20º  As substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do jogo 

e não serão anotadas na súmula do jogo, devendo ocorrer dentro do espaço delimitado 

no campo. 

 
Art. 24º  A equipe que não estiver em campo no horário determinado, devidamente 

uniformizado e em condições de jogo, perderá a partida. O placar será de 01 (um) a 00 

(zero) para a equipe que estiver completa e presente, e o gol será computado para o 

goleiro titular da equipe adversária desde que registrado em súmula. 

 
VI  DAS EXPULSÕES E DO NÃOCOMPARECIMENTO. 

 
Art. 25º  O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão automática de um 

(01) jogo na partida imediatamente posterior, estará sujeito as penalidades maiores 

caso a expulsão seja de caráter muito agressivo ou por conduta de brigas 

(eliminação da equipe). 

 
Art. 26º  A equipe que deixar de comparecer para jogar qualquer partida de qualquer 

fase, comparecer com menos de 04 (quadro) atletas ou atrasar mais de que 5 minutos 

serão eliminados do campeonato (WO). 

 

Art. 27º  Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado 

time, mesmo não uniformizados, poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados 



 

se necessário. 

 
X  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
Art. 28º  Os jogos serão dirigidos por árbitros credenciados. 

 
Art. 29º  O árbitro é a autoridade competente para adiar ou suspender um jogo, se 

houver motivo de relevância, e sendo maior autoridade onde qualquer decisão tomada 

pelo mesmo não será revogada. 

 
Art. 30º  O árbitro escalado pela coordenação do SESIPARK não poderá ser 

impugnado pelas equipes. 

 

Art. 31º  A premiação do Torneio de Futsal será: 

 

§ 1º Para o 1° lugar: 15 day-uses do SESIPARK (validade até dia 30 de Abril de 

2020), e troféu. 

  

§ 2º Para o 2° Lugar: 10 day-uses do SESIPARK (validade até 30 Abril de 2020) 

 

Art. 32º  Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais da CBFS. 

 

 § 1º Estará suspenso da partida subseqüente o atleta que receber: 

 

  01 (um) cartão vermelho (expulsão) ou; 

  02 (dois) cartões amarelos (advetência); 

 

O técnico expulso no jogo estará suspenso na próxima partida. 

 
§ 2º  O atleta que acumular três cartões amarelos em jogos distintos cumprirá 

suspensão automática no próximo jogo. 

 
Art. 34º  Somente os atletas, técnicos e representantes das equipes poderão 

permanecer no banco de reservas. 

 
§1º  Será permitido aos atletas inscritos no campeonato, permanecer ao lado da 

quadra, durante a realização dos jogos para prestigiar as partidas. 

 
§2º  O atleta expulso não poderá ficar no banco de reservas, e nem atrás do gol e 

em nenhuma área que de acesso a quadra de jogo. 

 
§3º  O atleta que transgredir este artigo estará sujeito às penalidades pela 

Coordenação do SESIPARK. 


